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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 1
8a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1639/2006/ΕB1 dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos 
įsteigimo (2007–2013 m.),

Or. el

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 2
15a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 20 d. Feiroje patvirtintą Europos mažųjų įmonių 
chartiją, kurioje pažymima, kad mažos įmonės turi būti laikomos viena pagrindinių 

  
1 OL L 310, 2006 11 9, p. 15.
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Europos naujovių varomųjų jėgų, o valstybės narės ir Europos Sąjunga 
įpareigojamos stiprinti mažųjų įmonių naujovių dvasią, jų technologinius 
pajėgumus ir įsteigti joms prieinamą Bendrijos patentą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 3
15a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 20 d. Feiroje patvirtintą Europos mažųjų įmonių 
chartiją, kurioje raginama mažas įmones laikyti viena pagrindinių Europos 
naujovių varomųjų jėgų, o valstybės narės ir Europos Sąjunga įsipareigoja stiprinti 
mažųjų įmonių naujovių dvasią, jų technologinius pajėgumus ir įsteigti joms 
prieinamą Bendrijos patentą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 4
15a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 20 d. Feiroje patvirtintą Europos mažųjų įmonių 
chartiją, kurioje teigiama, kad mažos įmonės turi būti laikomos viena pagrindinių 
Europos naujovių varomųjų jėgų, o valstybės narės ir Europos Sąjunga įsipareigoja 
stiprinti mažųjų įmonių naujovių dvasią, jų technologinius pajėgumus ir įsteigti 
joms prieinamą Bendrijos patentą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 5
19a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Esko Aho vadovaujamos nepriklausomos ekspertų grupės dėl 
mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų ataskaitą Komisijai „Novatoriškos Europos 
kūrimas“ (2006 m. sausio mėn.), galutinę Europos mokslinių tyrimų patariamosios 
tarybos (EURAB) ataskaitą „Regioninio mokslinių tyrimų ir naujovių potencialo 
skatinimas“(2005 m. lapkričio mėn.) ir Komisijos pranešimą „Novatoriška strategija 
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ir veiksmai: 15 metų regionų patirties rezultatai“ (2005 m. spalio mėn.),

Or. nl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 6
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi investicijos pačios savaime neužtikrina vystymosi, bet vykdant tinkamą 
politiką ir remiant pažangius ekonomikos augimo skatinimo būdus gali tapti 
gyvybiškai svarbiomis vystymosi priemonėmis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 7
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi Europos Sąjungoje prognozuojama sudėtinga demografinė padėtis - mažas 
gimstamumas ir senėjanti visuomenė,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 8
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi Lisabonos strategijos tikslas – iki 2010 m. padaryti ES konkurencingiausia 
pasaulyje ekonomikos požiūriu, į priemones šiam tikslui siekti įtraukiant siekį iki 
3 proc. nuo BNB padidinti moksliniams tyrimams bei taikomajai veiklai skirtas lėšas,
ir kadangi regioninius ir vietos centrus reikia aktyviau įtraukti į praktinį Lisabonos 
strategijos įgyvendinimą,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 9
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi 60-70 proc. ES teisės aktų įgyvendinami regioniniu ir vietos lygmenimis,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 10
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi tvarus energijos tiekimas – vienas didžiausių ES iššūkių,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 11
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi vis dėlto mažų ir labai mažų įmonių ir namudinės pramonės naujovių, ypač 
žemų ir vidutinių technologijų naujovių bei netechnologinių naujovių, galimybės 
nepakankamai pripažįstamos arba nepakankamai išnaudojamos atimant iš jų 
gyvybiškai svarbų ekonominio vystymosi, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo 
šaltinį; kadangi dėl šios priežasties, remiantis plačiuoju Bendrijos tekstuose pateiktu 
apibrėžimu, būtina įvertinti įvairių rūšių naujoves visuose ekonomikos sektoriuose,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 12
Oa konstatuojamoji dalis (nauja)

Oa. kadangi demografiniai pokyčiai – ES socialinė problema, kartu Europos Sąjungai ir 
paslaugų sektoriui teikianti didelių galimybių diegti naujoves,

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 13
Qa konstatuojamoji dalis (nauja)

Qa. kadangi naujovių nereikia vertinti tik formaliai ir kadangi esama „grįžtamojo ryšio“ 
poveikio - tinkamai vykdoma regioninė politika skatina daugiakryptes naujoves, o 
jos savo ruožtu skatina greitesnį, darnesnį regionų vystymąsi ir padeda siekti 
Bendrijos sanglaudos,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 14
1 dalis

1. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad švietimas visuose regionuose būtų 
vienodai prieinamas visiems piliečiams ir visais lygmenimis, o tai paskatins žmonių 
gebėjimą mąstyti novatoriškai, kūrybiškai ir užtikrins asmeninio (intelektinio ir 
fizinio) vystymosi pusiausvyrą bei aktyvaus ir visuomeniško etinio-socialinio elgesio 
įpročių formavimąsi;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 15
1 dalis

1. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad švietimas visuose regionuose būtų 
vienodai prieinamas visais lygmenimis, o tai paskatins visų žmonių gebėjimą mąstyti 
novatoriškai ir kūrybiškai (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 16
1 dalis

1. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad švietimas visuose regionuose būtų 
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vienodai prieinamas visais lygmenimis, o tai paskatins žmonių gebėjimą mąstyti 
novatoriškai, kūrybiškai ir užtikrins asmeninio (intelektinio ir fizinio) vystymosi 
pusiausvyrą (išbraukta);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 17
2 dalis

2. (išbraukta) ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti regioninių akademinių ir 
mokslinių tyrimų centrų plėtrą bei glaudesnį šių centrų bendradarbiavimą, apimantį 
daugiau mokslo srities darbuotojų ir studentų mainų bei didesnes galimybes mokslo 
srityje dirbančioms moterims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 18
2 dalis

2. džiaugiasi iki šiol pasiektais rezultatais ir ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti 
regioninių akademinių ir mokslinių tyrimų centrų, ypač, jeigu įmanoma, 
kompetencijos centrų mažai mokslinių tyrimų vykdančiuose regionuose, plėtrą bei 
glaudesnį šių centrų bendradarbiavimą ir jų bei tradicinių ES kompetencijos centrų, 
veikiančių vietovėse, kuriose šis sektorius labiau išsivystęs, ryšius, apimančius
daugiau mokslo srities darbuotojų ir studentų mainų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 19
2 dalis

2. džiaugiasi iki šiol pasiektais rezultatais ir ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti 
regioninių akademinių ir mokslinių tyrimų centrų plėtrą bei glaudesnį šių centrų 
bendradarbiavimą, apimantį daugiau mokslo srities darbuotojų ir studentų mainų ir 
šiuos centrus susiejantį su panašiomis kitų regionų ir valstybių narių ar trečiųjų 
šalių struktūromis;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 20
2a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti mokslinių tyrimų projektus, kuriuos 
vykdant gautus duomenis galima pritaikyti praktiškai ir taip prisidėti prie regionų 
vystymosi;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 21
3 dalis

3. (išbraukta) mano, kad ypač reikia atsižvelgti į tai, kad Europos visuomenė sensta, ir 
mano, kad pagyvenę žmonės turi būti labiau įtraukiami į naujovių skatinimo 
priemones siekiant deramai panaudoti jų žinias ir patirtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 22
3 dalis

3. atkreipia Tarybos ir Komisijos dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į dabartinę
demografinę ES padėtį ir į tai, kad Europos visuomenė sensta, reikia skatinti 
pagyvenusius žmones aktyviau įsitraukti į naujovių skatinimo priemones siekiant 
deramai panaudoti jų žinias ir patirtį;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 23
3a dalis (nauja)

3a. ragina valstybes nares ir Komisiją, regionų ir vietos institucijas imtis 
veiksmingesnių priemonių aptikti talentingą jaunimą, suteikti jam galimybes plėtoti 
mokslinius ir intelektinius sugebėjimus ir teikti visapusę paramą jaunų mokslininkų 
pažangai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 24
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad demografiniai pokyčiai kuria Europos ekonomikos galimybes; pažymi 
novatorišką veiklą informatikos ir medicinos sektoriuose, domotikoje, telematikoje ir 
daugelyje paslaugų, transporto ir priežiūros sektorių bei planuojant regionus; 
primena, kad dauguma regionų ir vietos institucijų turi reikiamų svertų šių sričių 
politikai įgyvendinti;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 25
4 dalis

4. siūlo Komisijai, valstybėms narėms, Regionų komitetui ir regioninėms institucijoms 
paakstinti regionų ir vietos visuomenę vykdant įvairiakryptę kampaniją, kuria, siekiant 
skleisti naujovių dvasią ir vadovaujantis principu „nuo atskiro prie bendro“, būtų 
ieškoma glaudesnio dialogo su visuomene, ypač verslu;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 26
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma ir
nemokama (išbraukta) plačiajuostė prieiga prie:

a) administracinės informacijos (visais administracijos lygmenimis), kad visus 
administracinius formalumus, taip pat ir susijusius su verslu, būtų galima atlikti 
internetu, ir

b) mokslinės, ekonominės, teisinės ir kultūrinės informacijos, deramai laikantis 
intelektinės nuosavybės principų (platesnės galimybės naudotis elektroninėmis 
bibliotekomis),

ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos institucijas užtikrinti visuotinę 
prieigą prie šios informacijos, padidinti informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) 
pagrįsto darbo galimybes, ypač svarbias asmenims, kurie nusprendžia užimti
nuotolinio darbo vietas, ir skatinti e. darbą ir e. mokymąsi apskritai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 27
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma ir
nemokama (išbraukta) plačiajuostė prieiga prie:

a) administracinės informacijos (visais administravimo lygmenimis), kad visus 
administracinius formalumus, taip pat ir susijusius su verslu, būtų galima atlikti 
internetu, ir

b) mokslinės, ekonominės, teisinės ir kultūrinės informacijos, deramai laikantis 
intelektinės nuosavybės principų (platesnės galimybės naudotis elektroninėmis 
bibliotekomis),
ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos institucijas užtikrinti visuotinę 
prieigą prie šios informacijos ir padidinti informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) 
pagrįsto darbo galimybes, ypač svarbias asmenims, kurie dėl asmeninių ar profesinių 
aplinkybių užima nuotolinio darbo vietas, pvz., jaunos, išsilavinusios motinos ir 
neįgalieji;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 28
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – užtikrintas interneto 
prieinamumas atokiose ir kaimo vietovėse bei netrukdoma, nemokama arba itin pigi 
plačiajuostė prieiga prie:

a) administracinės informacijos (visais administravimo lygmenimis), kad visus 
administracinius formalumus, taip pat ir susijusius su verslu, būtų galima atlikti 
internetu, ir

b) mokslinės, ekonominės, teisinės ir kultūrinės informacijos, deramai laikantis 
intelektinės nuosavybės principų (platesnės galimybės naudotis elektroninėmis 
bibliotekomis),

ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos institucijas užtikrinti visuotinę 
prieigą prie šios informacijos ir padidinti informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) 
pagrįsto darbo galimybes, reikiamais atvejais suteikiant nuotolinio darbo galimybių, 
pvz., izoliuotose kaimo vietovėse ir neįgaliesiems;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 29
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma, 
nemokama arba itin pigi plačiajuostė prieiga ir užtikrintas interneto prieinamumas 
atokiose, labai atokiose ir kaimo vietovėse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 30
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma, 
nemokama arba itin pigi plačiajuostė prieiga, ypač kaimo ir atokiose vietovėse, prie:
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 31
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma, 
nemokama arba itin pigi plačiajuostė prieiga prie:

a) administracinės informacijos (visais administravimo lygmenimis), kad visus 
administracinius formalumus, taip pat ir susijusius su verslu, būtų galima atlikti 
internetu, ir

b) mokslinės, ekonominės, teisinės ir kultūrinės informacijos, deramai laikantis 
intelektinės nuosavybės principų (platesnės galimybės naudotis elektroninėmis 
bibliotekomis),

ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos institucijas užtikrinti visuotinę 
prieigą prie šios informacijos ir padidinti informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) 
pagrįsto darbo galimybes, galinčias padėti kovoti su nedarbu ir ypač svarbias 
asmenims, kurie dėl asmeninių ar profesinių aplinkybių užima nuotolinio darbo vietas, 
(išbraukta) neįgaliesiems arba prižiūrintiems kitus asmenis;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 32
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma, nemokama 
arba itin pigi plačiajuostė prieiga prie:

a) administracinės informacijos (visais administravimo lygmenimis), kad visus 
administracinius formalumus, taip pat ir susijusius su verslu, būtų galima atlikti 
internetu, ir

b) mokslinės, ekonominės, teisinės ir kultūrinės informacijos, deramai laikantis 
intelektinės nuosavybės principų (platesnės galimybės naudotis elektroninėmis 
bibliotekomis),

ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos institucijas užtikrinti visuotinę 
prieigą prie šios informacijos ir padidinti informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) 



PE 384.448v01-00 12/31 AM\650823LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

pagrįsto darbo galimybes, ypač svarbias atokiuose, kalnuotuose ir salose esančiuose 
ES regionuose bei asmenims, kurie dėl asmeninių ar profesinių aplinkybių užima 
nuotolinio darbo vietas, pvz., jaunos, išsilavinusios motinos ir neįgalieji;

Or. el

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 33
5 dalis

5. laikosi požiūrio, kad pagrindinė naujovių diegimo ES sąlyga – netrukdoma, 
nemokama arba itin pigi plačiajuostė prieiga prie:

a) administracinės informacijos (visais administravimo lygmenimis), kad visus 
administracinius formalumus, taip pat ir susijusius su verslu, būtų galima atlikti 
internetu, ir

b) mokslinės, ekonominės, teisinės ir kultūrinės informacijos, deramai laikantis 
intelektinės nuosavybės principų (platesnės galimybės naudotis elektroninėmis 
bibliotekomis),

ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos institucijas užtikrinti visuotinę 
prieigą prie šios informacijos ir padidinti informacijos ir ryšių technologijomis (IRT) 
pagrįsto darbo galimybes, ypač svarbias asmenims, kurie dėl asmeninių ar profesinių 
aplinkybių užima nuotolinio darbo vietas, pvz., jaunos, išsilavinusios motinos ir 
neįgalieji; kartu žinodamas, kad nemokamas plačiajuostis interneto ryšys 
neabejotinai efektyvus, ragina Komisiją išsklaidyti įtampą, praktikoje kylančią dėl 
konkurencijos politikos ir valstybės pagalbos politikos nesuderinamumo su šiems 
projektams teikiama parama iš struktūrinių fondų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 34
5a dalis (nauja)

5a. ragina vietos, regionines ir nacionalines institucijas bendradarbiaujant su 
sektoriniais subjektais, pvz., prekybos rūmais ir kitais informacijos centrais, įkurti 
bendrus „vieno langelio“ principu veikiančius informacijos centrus; pabrėžia, kad 
tai galima padaryti ne naudojant daugiau išteklių, o reformuojant informacijos 
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tinklus; galiausiai pažymi, kad taip įmonės ir mokslinių tyrimų institucijos vienu 
adresu gali gauti daugiau informacijos apie vietos, regioninio, nacionalinio ir ES 
lygmens naujoves, mokslinius tyrimus ir regionų vystymosi politiką;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 35
6 dalis

6. mano, kad, siekiant visoje Bendrijoje skatinti naujovių taikymą, būtina plačiai remti su 
išradimais ir atitinkamai su patentais ir licencijomis susijusią veiklą, ir ragina Tarybą, 
Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad įsigaliotų Europos patentas, ir 
užtikrinti autorių teisių laikymąsi (intelektinės nuosavybės teisių strategija) – šitaip 
šioje srityje bus laipsniškai įtvirtinami pasauliniai sprendimai, grindžiami dažniausiai 
Europos modeliais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 36
6 dalis

6. mano, kad, siekiant visoje Bendrijoje skatinti naujovių taikymą, būtina plačiai remti su 
išradimais, patentais ir licencijomis susijusią veiklą, ir ragina Tarybą, Komisiją ir 
valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad įsigaliotų Europos patentas, ir energingai 
bei veiksmingai kovojant su klastojimu užtikrinti autorių teisių laikymąsi (intelektinės 
nuosavybės teisių strategija) – šitaip šioje srityje bus laipsniškai įtvirtinami pasauliniai 
sprendimai, grindžiami dažniausiai Europos modeliais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 37
6a dalis (nauja)

6a. pažymi, kad vystymosi ir naujovių diegimo priemonės taip pat susijusios su 
netechnologinėmis, organizacinėmis ir į paslaugas orientuotomis naujovėmis; 
džiaugiasi, kad 2006 m. gruodžio 5 d. Konkurencingumo taryba nusprendė parengti 
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į paslaugas orientuotų ir netechnologinių naujovių politikos gaires; ragina Komisiją 
į šį procesą įtraukti suinteresuotoms įmonėms atstovaujančias verslo tarpininkavimo 
organizacijas; ragina regionus pradėti taikyti paramos netechnologinėms 
naujovėms priemones;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 38
7 dalis

7. laikosi požiūrio, kad iki šiol naujovių taikymo grupės ir kompetencijos centrai 
(išbraukta) pasiekė gerų rezultatų ir kad juos reikėtų papildyti ataskaitos 
„Novatoriškos Europos kūrimas“ išvadomis, kaip Komisija padarė komunikate 
„Žinių taikymas praktikoje: įvairialypė ES naujovių strategija“ (COM(2006)0502); 
mano, kad reikėtų apsvarstyti minėtame Komisijos pranešime „Novatoriška 
strategija ir veiksmai: 15 metų regionų patirties rezultatai“ išdėstytus rezultatus 
(pvz., „naujovių diegimo paslaugų čekį“) ir minėtos EURAB galutinės ataskaitos 
(daugiau investuoti į regioninę mokslinių tyrimų ir naujovių politiką ir atlikti 
regioninius naujovių auditus) rezultatus, ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti šių naujovių taikymo grupių kūrimąsi, nes jos padeda susieti mokslinių 
tyrimų, švietimo centrų, verslo ir vietos bendruomenių veiklą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 39
7a dalis (nauja)

7a. mano, kad dinamiška regioninio lygmens naujovių plėtra, ypač vietovėse, kuriose 
vyrauja tradicinės pramonės šakos arba tik viena pramonės šaka, galėtų 
veiksmingai padėti kovoti su įmonių perkėlimu ir skatinti regionų užimtumą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 40
8 dalis

8. ragina valstybes nares skatinti bendrai kurti Europos technologijų platformas, kurios, 
užmegzdamos tarptautinius ir tarpregioninius pramonės, verslo, mokslinių tyrimų ir 
finansų grupių ryšius, suteiktų galimybę sutelkti naujovių diegimo veiklą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 41
9 dalis

9. džiaugiasi, kad pagal Septintąją bendrąją programą moksliniams tyrimams ir 
taikomajai veiklai skiriama apie 40 proc. daugiau lėšų; nepaisant to, pabrėžia, kad 
dabar moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai išleidžiama vis dar pavojingai 
mažai lėšų ir kad šiam tikslui skirtų Bendrijos biudžeto asignavimų toli gražu 
neužtenka; ragina valstybes nares kuo greičiau nacionaliniu ir regioniniais lygmenimis 
žymiai padidinti šią išlaidų dalį nuo BVP;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 42
9 dalis

9. pabrėžia, kad dabar moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai išleidžiama pavojingai 
mažai lėšų ir kad šiam tikslui skirtų Bendrijos biudžeto asignavimų toli gražu 
neužtenka; ragina valstybes nares kuo greičiau nacionaliniu ir regioniniais lygmenimis 
žymiai padidinti moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai skiriamą išlaidų dalį 
nuo BVP;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 43
9 dalis

9. pabrėžia, kad dabar moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai išleidžiama pavojingai 
mažai lėšų ir kad šiam tikslui skirtų Bendrijos biudžeto asignavimų toli gražu 
neužtenka; ragina valstybes nares kuo greičiau nacionaliniu ir regioniniais lygmenimis 
žymiai padidinti šią išlaidų dalį nuo BVP ir atkreipia dėmesį, kad pinigus reikia 
naudoti racionaliai, tam tikslui, kuriam jie buvo skirti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 44
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad struktūrinis finansavimas yra pagrindinė naujovių diegimo pajėgumų 
rėmimo ir ekonominių regionų skirtumų mažinimo priemonė, ir siūlo Komisijai bei 
valstybėms narėms padidinti moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai skiriamą 
struktūrinį finansavimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 45
10 dalis

10. mano, kad Europos technologijos institutas (ETI) suteiktų naują galimybę užkirsti 
kelią „protų nutekėjimui“ ir suteiktų talentingiems Europos mokslininkams unikalią
galimybę atlikti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus ir teikti paramą regioniniams 
mokslinių tyrimų institutams; taigi ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares 
paspartinti ETI kūrimo darbą ir šitaip padidinti Bendrijos konkurencingumą bei „žinių 
trikampio“, kurį sudaro naujovių, mokslinių tyrimų ir švietimo sritys, galimybes;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 46
10a dalis (nauja)

10a. pabrėžia, kad Europos technologijos institutas turėtų remti mokslinių tyrimų 
centrus, ypač 1 tikslo regionuose, kuriuose naujovės gali labai padėti kovoti su 
išsivystymo skirtumais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 47
10a dalis (nauja)

10a. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ir įgyvendinti strateginius atviros, 
bendros ir konkurencingos mokslininkų darbo rinkos kūrimo planus, kuriais 
vadovaujantis jiems būtų suteikiamos patrauklios karjeros perspektyvos, galbūt 
apimančios judumo paskatas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 48
Antraštė tarp 10 ir 11 dalių

(išbraukta) Finansinės ir administracinės priemonės

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 49
11 dalis

11. ragina Komisiją, valstybes nares, regionų ir vietos institucijas visapusiškai (įskaitant 
administracinių procedūrų (išbraukta) integravimo priemones) remti MVĮ, kadangi 
jos kūrybingiausia ir dinamiškiausia technologinių ir organizacinių naujovių varomoji 
jėga, galinti padidinti Europos ekonominį konkurencingumą ir pagerinti padėtį darbo 
rinkoje;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 50
11 dalis

11. ragina Komisiją, valstybes nares, regionų ir vietos institucijas visapusiškai (įskaitant 
administracinių procedūrų, mokesčių sistemos ir viešosios pasiūlos procedūrų 
integravimo priemones) remti MVĮ, kadangi jos kūrybingiausia ir dinamiškiausia 
technologinių ir organizacinių naujovių varomoji jėga, galinti padidinti Europos 
ekonominį konkurencingumą ir pagerinti padėtį darbo rinkoje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 51
12a dalis (nauja)

12a. primena raginimus sukurti Europos ir vietos lygmens strategiją, kuria remdamiesi 
mažos ir labai mažos įmonės ir namudinės pramonės atstovai bendradarbiautų su 
viešosiomis ir privačiomis mokslinių tyrimų įstaigomis siekdami panaudoti šių 
įmonių naujovių diegimo pajėgumus, ypač žemų ir vidutinių technologijų srityse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 52
12b dalis (nauja)

12b. ragina regionus kurti ir įtvirtinti šį bendradarbiavimą, skatinti tarpregioninį ir 
tarptautinį bendradarbiavimą ir kuo labiau supaprastinti administracines 
finansavimo procedūras;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 53
12 dalis

12. ragina regionų ir vietos institucijas skatinti ir remti regioninį visų dydžių – mažų, 
vidutinių ir didelių mokslinių tyrimų centrų, socialinės ekonomikos subjektų ir 
įmonių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 54
12 dalis

12. ragina regionų ir vietos institucijas skatinti ir remti regioninį visų dydžių – mažų, 
vidutinių ir didelių mokslinių tyrimų centrų ir įmonių bendradarbiavimą; ragina 
regionų ir vietos institucijas laikyti atvirų naujovių (pramonės įmonių, MVĮ ir 
vyriausybės bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir naujovių srityje buriantis į 
grupes) principą varomąja naujovių ir regionų vystymosi jėga;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 55
12 dalis

12. ragina regionų ir vietos institucijas skatinti ir remti regioninį visų dydžių – mažų, 
vidutinių ir didelių mokslinių tyrimų centrų ir įmonių bendradarbiavimą siekiant 
padidinti išlaidų moksliniams tyrimams efektyvumą ir užtikrinti, kad jos virstų 
vystymąsi skatinančiais išradimais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 56
12a dalis (nauja)

12a. rekomenduoja nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms imtis naujovių 
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diegimo veiksmų, būtinų paslaugų sektoriui plačiąja prasme, įskaitant viešąsias 
paslaugas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 57
13 dalis

13. ragina valstybes nares, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujovėms palankias politikos 
priemones regionuose, naudotis viena kitą papildančiomis Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir pagal Septintąją bendrąją programą teikiamo 
finansavimo galimybėmis; (Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 58
13 dalis

13. ragina valstybes nares, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujovėms palankias politikos 
priemones regionuose, naudotis viena kitą papildančiomis Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, pagal Septintąją bendrąją 
programą ir Konkurencingumo bendrąją programą (2007–2013 m.) teikiamo 
finansavimo galimybėmis; šiuo tikslu ragina į nacionalinių ir regioninių programų 
prioritetus įtraukti paramą labai mažose įmonėse, namudinėje pramonėje 
diegiamoms naujovėms ir šioms įmonėms atstovaujančių verslo tarpininkavimo 
organizacijų diegiamoms lydimosioms ir konsultavimo priemonėms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 59
13 dalis

13. ragina valstybes nares, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujovėms palankias politikos 
priemones regionuose, naudotis viena kitą papildančiomis Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir pagal Septintąją bendrąją 
programą bei pirmąją Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą teikiamo 
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finansavimo galimybėmis;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 60
13 dalis

13. ragina valstybes nares, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujovėms palankias politikos 
priemones regionuose, naudotis viena kitą papildančiomis Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir pagal Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų programą bei pirmąją Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją 
programą teikiamo finansavimo galimybėmis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 61
14 dalis

14. laikosi požiūrio, kad, esant dideliam socialiniam spaudimui šioje srityje, reikia 
radikaliai mažinti biurokratines kliūtis; ragina Komisiją ir valstybes nares šiuo 
požiūriu persvarstyti ES, nacionalinius, regioninius ir vietos teisės aktus ir juos labai 
supaprastinti ir, kai įmanoma, standartizuoti administracines procedūras, ypač 
susijusias su ekonominės veiklos pradėjimu ir vykdymu (vieno langelio principu 
veikiantys informaciniai centrai);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 62
14 dalis

14. laikosi požiūrio, kad, esant dideliam socialiniam spaudimui šioje srityje, reikia 
radikaliai mažinti biurokratiją, kuri neturi būti painiojama su veiksmingu 
administravimu; ragina Komisiją (išbraukta) šiuo požiūriu persvarstyti ES teisės 
aktus, o valstybes nares – peržvelgti nacionalinius ir vietos teisės aktus, juos labai 
supaprastinti ir, kai įmanoma, standartizuoti administracines procedūras, ypač 
susijusias su ekonominės veiklos pradėjimu ir vykdymu (vieno langelio principu 
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veikiantys informaciniai centrai);

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 63
15 dalis

15. mano, kad vietos ir regioninėms institucijoms reikia teikti institucinę paramą vykdant 
veiklą, kuria skatinama taikyti naujoves, ir siūlo valstybėms narėms apsvarstyti 
galimybę, remiantis subsidiarumo principu, joms suteikti kuo platesnes pareigas, 
galias ir deramas savišalpos, subsidijų ir dotacijų priemones, kurios turėtų palengvinti 
pastangas siekiant surasti gyventojams optimalius (išbraukta) sprendimus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 64
15 dalis

15. mano, kad vietos ir regioninėms institucijoms reikia teikti institucinę paramą vykdant 
veiklą, kuria skatinama taikyti naujoves, ir siūlo valstybėms narėms apsvarstyti 
galimybę, remiantis subsidiarumo principu, joms suteikti kuo platesnes pareigas, 
galias ir deramas savišalpos, subsidijų ir dotacijų priemones, kurios turėtų palengvinti 
pastangas siekiant surasti geriausius vietos gyventojams sprendimus; atkreipia 
valstybių narių, regionų ir vietos institucijų dėmesį į naująsias 2005 m. Komisijos 
patvirtintas valstybės pagalbos gaires;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 65
16 dalis

16. ragina valstybes nares, regionų ir vietos institucijas, ieškant būdų įgyvendinti 
naujovėms remti skirtas investicijas ir projektus, plačiau taikyti sprendimus, kurie 
apima viešąsias ir privačias partnerystes, ir kartu naudotis kitų šalių ir regionų 
sukaupta pažangiąja patirtimi;



AM\650823LT.doc 23/31 PE 384.448v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 66
16 dalis

16. ragina valstybes nares ir regionų institucijas, ieškant būdų įgyvendinti naujovėms 
remti skirtas investicijas ir projektus, skatinti priimti ir plačiau taikyti sprendimus, 
kurie apima viešąsias ir privačias partnerystes, ir kartu naudotis kitų šalių ir regionų 
sukaupta pažangiąja patirtimi;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 67
16 dalis

16. ragina valstybes nares ir regionų institucijas, ieškant būdų įgyvendinti naujovėms 
remti skirtas investicijas ir projektus, plačiau taikyti sprendimus, kurie apima viešąsias 
ir privačias partnerystes, ir kartu naudotis kitų šalių ir regionų sukaupta pažangiąja 
patirtimi, vienu pagrindinių kriterijų laikant ekonominę naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 68
16 dalis

16. ragina valstybes nares ir regionų institucijas, ieškant būdų įgyvendinti naujovėms 
remti skirtas investicijas ir projektus, plačiau taikyti sprendimus, kurie apima viešąsias 
ir privačias partnerystes, ir kartu naudotis kitų šalių ir regionų sukaupta pažangiąja 
patirtimi; viešųjų ir privačių partnerysčių srityje ragina Komisiją išsklaidyti įtampą 
dėl galimo struktūrinių fondų politikos ir konkurencijos politikos tarpusavio 
prieštaravimo ir aiškiai išdėstyti teisinę sistemą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 69
17a dalis (nauja)

17a. pabrėžia, kad dabartinė rizikos kapitalo sistema neatitinka mažų ir labai mažų 
įmonių finansavimo ir naujovių diegimo poreikių; ragina Komisiją, Europos 
investicijų banką ir Europos investicijų fondą įvardyti šioms įmonėms ir namudinei 
pramonei tinkamus finansavimo metodus pritaikant rizikos kapitalą arba reikiamais 
atvejais sukuriant kitas novatoriškas finansines priemones; pažymi, kad vykdant 
JEREMIE iniciatyvą turėtų būti remiamos ne tik aukštosios technologijos, ir ragina 
valstybes nares ir regionus užtikrinti, kad ja būtų remiamos ir žemos bei vidutinės 
technologijos, organizacinės ir į paslaugas orientuotos mažų įmonių diegiamos 
naujovės;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 70
17a dalis (nauja)

17a. ragina Komisiją, valstybes nares ir jų regionų institucijas skirti dėmesio ne tik 
dideliems projektams ir kompetencijos centrams, bet ir mažesniems ne tokias 
palankias sąlygas turinčiuose regionuose vykdomiems projektams bei numatyti 
pritaikytas mažų kreditų teikimo priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 71
Nauja antraštė tarp 17a dalies (naujos) ir 17b dalies (naujos)

Ekonominės, energetikos ir aplinkos politikos priemonės

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 72
17b dalis (nauja)

17b. mano, kad dabartinė iškastiniu kuru grindžiama ir atliekas išmetanti ekonomika 
tiesiog neišlaikys pažangos ir kad naudojantis naujovėmis turi būti stengiamasi 
pereiti nuo senos prie naujos ekonomikos, daugiausia grindžiamos 
atsinaujinančiais energijos šaltiniais, transporto sistema, kurioje veiksmingiau 
išnaudojamos įvairios transporto rūšys, ir antriniu atliekų panaudojimu bei 
perdirbimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 73
18 dalis

18. pripažįsta, kad naujovės ir sklandus bei saugus asmenų ir prekių judėjimas yra susiję, 
todėl į kelių ir transporto infrastruktūrą reikia įtraukti regionines bendruomenes; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir regionų institucijas taikyti technines ir
organizacines naujoves transporto srityje, ypač vietos ir regioninio masto viešojo 
transporto srityje;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 74
18 dalis

18. pripažįsta, kad naujovės ir sklandus bei saugus asmenų ir prekių judėjimas yra susiję, 
todėl į transporto infrastruktūrą reikia įtraukti regionines bendruomenes; ragina 
Komisiją, valstybes nares, regionų ir vietos institucijas taikyti technines ir 
organizacines naujoves transporto srityje, ypač vietos ir regioninio masto viešojo 
transporto srityje;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 75
19 dalis

19. džiaugiasi, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija ėmėsi spręsti Europos 
energetikos problemas, ir suprasdamas, kad energetikos politika iš esmės priklauso 
nacionalinei sričiai ir daro daug įtakos naujovėms ekonomikos srityje, ragina valstybes 
nares apsvarstyti šios politikos regioninius aspektus, įskaitant švietimą energetikos 
klausimais, kuris turėtų paskatinti dėti daugiau pastangų energijos vartojimui 
racionalizuoti ir, panaudojant geologines ypatybes, vietos energijos šaltinius ir 
skatinant statyti tausiai energiją naudojančius pastatus, gaminti „švarią“ energiją; 
pabrėžia novatoriškų energijos išgavimo būdų kūrimo bei pateikimo į rinką ir 
regionų vystymosi ryšį; pabrėžia, kokį vaidmenį šioje srityje atlieka MVĮ;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 76
Antraštė tarp 19 ir 20 dalių

Miesto ir kaimo vietovės (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 77
20 dalis

20. ragina valstybes nares ir Komisiją bendradarbiaujant su regionais ir miestais sukurti 
tikrą teritorinės sanglaudos politiką; mano, kad reikia plačiau diegti naujoves 
regioninėje ekonomikoje, o tai padės jas diegti visoje Bendrijoje;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 78
20 dalis

20. ragina valstybes nares ir Komisiją optimaliai naudojantis vietos sąlygomis ir ištekliais 
bei šalinant struktūrinius trūkumus veiksmingiau vykdyti tarpregioninio 
kompensavimo politiką ir taip siekti tikros teritorinės sanglaudos, padedančios 
Bendrijoje diegti naujoves, bei kovoti su tam tikrų sričių gyventojų skaičiaus 
mažėjimu, kurį sukelia šie struktūriniai trūkumai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 79
20 dalis

20. ragina valstybes nares ir Komisiją optimaliai naudojantis vietos sąlygomis ir 
ištekliais veiksmingiau vykdyti tarpregioninio kompensavimo politiką ir taip siekti 
tikros teritorinės sanglaudos, padedančios Bendrijoje diegti naujoves, bei kovoti su 
tam tikrų sričių gyventojų skaičiaus mažėjimu, kurį sukelia prastos ekonominės 
sąlygos ir kiti veiksniai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 80
20 dalis

20. ragina valstybes nares ir Komisiją optimaliai naudojantis vietos sąlygomis ir ištekliais 
veiksmingiau vykdyti tarpregioninio kompensavimo politiką ir taip siekti tikros 
teritorinės sanglaudos, padedančios Bendrijoje diegti naujoves, bei kovoti su tam tikrų 
sričių gyventojų skaičiaus mažėjimu, kurį sukelia prastos ekonominės sąlygos ir 
nedarbas;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 81
21 dalis

21. atkreipia Komisijos, valstybių narių ir regioninių institucijų dėmesį į tai, kad, siekiant 
sukurti naujovėms palankią aplinką, žmonėms reikia užtikrinti geras gyvenimo 
sąlygas, o tai reiškia – deramą saugumą, sveikatos apsaugą, aplinkos apsaugą, tinkamą 
būstą, švietimo, kultūros, paslaugų prieinamumą ir t. t.;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 82
23 dalis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares remti naujovėms palankią ir ekologišką veiklą 
(ekologines naujoves), padedančią tvariai vystyti regionus, ypač sukuriant bendras 
sąlygas, kad MVĮ galėtų gausiai prisidėti prie regionų vystymosi išnaudodamos 
galimybes savo verslo srityje diegti ekologines naujoves;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 83
23 dalis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares remti naujovėms palankią ir ekologišką veiklą 
(ekologines naujoves), padedančią tvariai vystyti regionus, ir taip stengtis įgyvendinti 
naująją 2006 m. birželio mėn. patvirtintą ES tvaraus vystymosi strategiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 84
24a dalis (nauja)

24a. džiaugiasi dėl Įvairialypėje ES naujovių strategijoje labai mažoms įmonėms ir 
namudinei pramonei sudarytų sąlygų, tačiau apgailestauja, kad joms nepasiūlyta 
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veiklos priemonių; todėl ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad dešimtyje 
strategijos prioritetų būtų atsižvelgta į specifines šių įmonių savybes ir poreikius, ir 
prašo Komisiją pateikti Parlamentui ir Tarybai specialiąją naujovių plėtros 
programą, kuri būtų taikoma šioms įmonėms plačiąja prasme, kad ir kokia būtų jų 
verslo sritis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 85
25 dalis

25. teigiamai vertina iki šiol atliktą Komisijos darbą vertinant naujovių skatinimo politiką 
valstybių narių lygmeniu (pvz., Europos naujovių pažangos ataskaitoje) ir ragina, 
naudojant kuo objektyvesnius naujovių rodiklius, sistemingai nagrinėti atskirų
regionų išsivystymo lygį; siūlo įtraukti atitinkamas analizes ir vertinimus į dabar 
rengiamą ketvirtąją periodinę sanglaudos ataskaitą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 86
25 dalis

25. teigiamai vertina iki šiol atliktą Komisijos darbą vertinant naujovių skatinimo politiką 
valstybių narių lygmeniu (pvz., Europos naujovių pažangos ataskaitoje) ir ragina, 
naudojant kuo objektyvesnius naujovių rodiklius, sistemingai nagrinėti atskirus 
regionus; siūlo įtraukti atitinkamas analizes, vertinimus ir pažangiąją patirtį į dabar 
rengiamą ketvirtąją periodinę sanglaudos ataskaitą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 87
28 dalis

28. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, jų regionais, 
savivaldybėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais atlikti Bendrijos strateginių 
gairių laikotarpio vidurio peržiūrą ir įvertinti regionuose vykdomos ES naujovių 
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politikos pažangą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 88
28 dalis

28. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis, regionais ir miestais atlikti sanglaudos 
politikos ir Bendrijos strateginių gairių laikotarpio vidurio peržiūrą ir įvertinti 
regionuose vykdomos ES naujovių politikos pažangą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 89
28 dalis

28. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis ir regionais atlikti Bendrijos strateginių 
gairių laikotarpio vidurio peržiūrą ir įvertinti regionuose vykdomos ES naujovių 
politikos pažangą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 90
28a dalis (nauja)

28a. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad ketvirtoji sanglaudos ataskaita turi 
būti skirta pagerinti sanglaudos politiką ateityje; taip pat pažymi ES teritorinę 
darbotvarkę, kuri bus sukurta 2007 m.; pabrėžia, kad šiuo politiniu dokumentu 
siekiama sukurti naujas, į ateitį orientuotas teritorinio vystymosi koncepcijas (ypač 
regionų ir miestų vystymosi, „kritinės masės“ naudojimo regioninėms grupėms ir 
diferencijuoto požiūrio į regionus srityse), o kultūra naudojama kaip regionų 
vystymosi skatinimo priemonė;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 91
28b dalis (nauja)

28b. pabrėžia, kad šioje ataskaitoje matyti, kaip miestai ir regionai suinteresuoti regionų 
vystymusi ir ekonomikos augimu; mano, kad ši ataskaita turi padėti diskutuoti dėl 
Lisabonos strategijoje numatytų metinių pranešimų dėl valstybių narių poreikių;

Or. nl


